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VERKLARING VAN ZIJN EXCELLENTIE MADAME JACQUELINE MARIE ZABA / NIKIEMA,
EXTRAORIDNAB AMBASSADOR EN GEVOLMACHTIGD BURKINA FASO BIJ HET KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN OP DE GELEGENHEID VAN HET GEWONE FENO NAKER-PLATFORM

---------------- Hilversum, 30 november 2019 ---------------------
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Mijnheer de persadviseur,
Mevrouw Coes BOEKEL0, voorzitter van het Burkina Faso-platform;
Ereconsul van Burkina Faso in Nederland;
De heer Chargé d'Affaires uit Nederland naar Burkina Faso;
Geachte leden van het Bureau van het Burkina Faso-platform;

Beste vrienden van Burkina Faso;

Dames en heren;

Het is voor mij een grote eer om vandaag, 30 november 2019, voor u te spreken, ter
gelegenheid van deze belangrijke gewone vergadering van het Platform van Nederlandse
verenigingen en NGO's die in Burkina Faso werken.

Aan het begin van mijn opmerkingen wil ik u hartelijk bedanken dat u mij hebt uitgenodigd
om uw verwachtingen en uw verschillende zorgen met u te bespreken. Als deze zorgen tot
nu toe verband hielden met het verbeteren van uw relaties met de Burkinabè-administratie,
houden ze de laatste tijd meer verband met de onrust in de veiligheid in mijn land.
Ik zou nalaten, en het zou een misdaad van grote majesteit zijn, om deze zaak te beginnen
zonder u te bedanken, voor het hebben gestuurd van een delegatie of voor uw respectieve
verenigingen, om elkaar te ontmoeten in Brussel, in de zwanger zelfs van de ambassade van
Burkina, zijne excellentie premier Christophe Joseph Marie DABIRE op 5 oktober. Uw
aanwezigheid op deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld door Zijne Excellentie de
premier en uw ontmoeting, die meer dan verrijkend was, was voor hem het bewijs dat
Burkina Faso niet alleen staat in de dramatische situatie waarmee hij momenteel wordt
geconfronteerd. . De premier vroeg me om al zijn dank en zijn eerbiedige overweging voor
dit teken van sympathie dat u jegens hem had, te vertalen door met u te komen om met
hem uw verwachtingen te bespreken, maar ook door te aanvaarden dat de oplossingen die
binnen handbereik zijn, worden geïntegreerd van de regering om de situatie onder ogen te
zien.
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Beste vrienden van Burkina Faso;
Dames en heren;

Als je deze bijeenkomst wilde organiseren om over Burkina Faso te praten, vooral na te
denken over hoe je je banden met Burkina Faso kunt verbeteren, versterken, is dit omdat dit
land, zijn mensen belangrijk voor je zijn.
Sommigen van jullie ontdekten dit Saheliaanse land bij toeval, anderen wisten het door hun
nieuwsgierigheid om andere regio's van de wereld te ontdekken, sommigen wisten het nog
aan het begin van hun professionele carrière of bij ter gelegenheid van zakelijke relaties
hebben nog anderen het ontdekt door het spelen van sentimentele allianties. Kortom, hoe
het ook zij, ieder van jullie zal in Burkina Faso een land vinden dat rijk is aan moed, eenvoud,
de menselijke warmte die uitgaat van de mannen en vrouwen die het bewonen. Je raakte
gehecht aan dit land, aan dit volk, zodat je zelfs in de donkerste pagina's van zijn
geschiedenis die zich helaas voor je ogen ontvouwt, altijd aanwezig bent gebleven. Je
weigert fatalisme. Je weigert dit land te verlaten. Je weigert deze mensen de rug toe te
keren die je ooit hebt ontmoet en aan wie je jezelf hebt gehecht.
Namens deze mensen, hun autoriteiten en de mijne, zou ik willen zeggen DANK U, BARKA,
Fôfô, Aounikié. In moeilijke tijden herkennen we onze echte vrienden. Je bent de echte
vrienden van Burkina Faso!
De organisatie van deze bijeenkomst om na te denken over de toekomst en de toekomst van
uw acties ten gunste van het Burkinabè-volk is het bewijs van deze ware vriendschap, de
kern van uw gehechtheid aan ons dierbare thuisland, Burkina Faso wordt voor elk een
tweede thuisland. en jullie allemaal.
Beste vrienden van Burkina Faso,
Dames en heren,
Als vrienden van Burkina Faso moet ik u op de hoogte houden van de werkelijke
ontwikkeling van de sociale veiligheidssituatie in het land, zoals ervaren door de bevolking
en de autoriteiten van het land en niet zo zeker om redenen die van hen zijn. eigen
presenteren het.
Zoals u al weet, heeft Burkina Faso sinds maart-april 2015 te maken met invallen door
terroristische groeperingen uit het naburige noorden van Mali. Maar vanaf januari 2016, de
datum van de eerste grote dodelijke terroristische aanslag in Ouagadougou, verslechterde
de veiligheid van het land. De terroristische aanslagen die zich tot het noorden hebben
beperkt, hebben zich naar het oosten en vervolgens naar het midden-oosten verspreid en
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treffen momenteel ook een deel van het westen in de richting van de regio Boucle du
Mouhoun. grens van Ghana en de Cascades op de grens met Mali en Ivoorkust.
Wie zijn de auteurs?
Aanvankelijk waren de daders buitenlanders, maar sinds de opkomst van de groep radicale
predikant Ansarul Islam van Malam Ibrahim Dicko, oorspronkelijk uit Djibo, beseften we dat
de dreiging ook intern was. Veel Burkinabè behoren tot de terroristen.
De groepen die daarom op Burkinabe-grondgebied vechten zijn beide buitenlandse groepen
zoals de Islamitische Staat en de Steungroep voor Islam en Moslims (GSIM) van de Malinese
Iyad ag Ghali waarbij de Groep is aangesloten. Malam Dicko. Andere kleine groepen die
recent zijn verschenen, zijn ook geënt op deze bewegingen die, zoals u weet, zich uitzaaien
naargelang de omstandigheden en interesses. Er zijn ook snelwegmannen, allerlei soorten
mensenhandelaars, wier criminele daden worden toegeschreven of op passende wijze zijn
gekoppeld aan terrorisme-jihadisme.
Wat zijn de gevolgen van de acties van al deze terroristische groeperingen?

Beste vrienden van Burkina Faso,
Dames en heren,

Vandaag blijven in Burkina Faso bijna 2.100 scholen gesloten. Honderden leraren kunnen
niet langer kennis overdragen aan duizenden studenten, van wie sommigen hun
gemeenschap ronduit zijn ontvlucht. De toekomst van deze kinderen is onzeker.
Gezondheidscentra, politiebureaus, gendarmerie, gemeentehuizen, prefecturen, briefings
van douaneposten of agenten van water en bossen, posities of konvooien humanitaire,
civiele en militaire worden regelmatig aangevallen in hinderlagen, hetzij met behulp van
geïmproviseerde explosieven verborgen op hun reizen.
Tot op heden zijn bijna een half miljoen Burkinabè vluchtelingen in hun eigen land, omdat ze
hun onzekere plaatsen ontvluchtten om hun toevlucht te zoeken tot andere veiligere
plaatsen. Ik zal niet eerlijk zijn als ik je niet vertel over de honderden doden die zijn
geregistreerd. De laatste slachtoffers, de grootste slachtoffers, werden geregistreerd bij de
aanval op het konvooi van mijnwerkers in het oosten van het land. Ter ere van al deze
slachtoffers van deze barbaarsheden, vraag ik je een minuut stilte in acht te nemen!
Bedankt!
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De terroristen probeerden met aanvallen op moskeeën, kerken en tempels de voorbeeldige
en seculiere sociale en religieuze samenhang van Burkina Faso te ondermijnen. Ja, ze
probeerden de Burkinabè-gemeenschappen tegen elkaar af te zetten om de basis van ons
vaderland te ondermijnen.
U zult begrijpen dat, aangezien de aanvallen op school, gezondheids- en administratieve
infrastructuur (gemeentehuizen, prefecturen, politiebureaus, gendarmerie, water en bossen,
enz.) Er niet in zijn geslaagd de staat te schudden, ze probeerde de gemeenschappen te
gebruiken. Ook hier faalt het en omdat het faalt, willen ze de economie aanvallen door
mijnaanvallen.
Ik ga met je praten over de impact van deze aanvallen op de economische ontwikkeling van
het land.
Zoals vaak wordt gezegd, houdt geld niet van lawaai en overal waar we over terrorisme
praten, keren beleggers de hielen om. We leven in deze momenten. Grote buitenlandse
economische spelers vermijden reizen naar Burkina Faso. Dit wordt helaas versterkt door de
acties van bepaalde partners die, door vakkundig georchestreerde media-opschudding
adviseren "de Burkina Faso-bestemming aan hun onderdanen als het niet voor imperatieve
missies is".

De acties van de regering en het volk van Burkina Faso
De Burkinabè United worden geconfronteerd met moed, vastberadenheid, solidariteit en
vooral met veerkracht tegen deze verachtelijke oorlog die hen wordt opgelegd. Boven alles,
van het staatshoofd tot de kleinste burgers, is iedereen ervan overtuigd dat we zullen
winnen.
De hele bevolking wordt gemobiliseerd als reactie op de situatie door middel van marsen,
bijeenkomsten van steun voor de Defensie- en Veiligheidstroepen, zoektochten om de
oorlogsinspanning te ondersteunen, zelfs als deze niet officieel is vastgesteld.

De regering heeft inspanningen geleverd om de defensie- en veiligheidstroepen te
hervormen, uit te rusten, om hun salarissen en hun adequate zorg te verbeteren in geval van
problemen op het slagveld. Sinds 2016 schommelt het budget voor defensie en veiligheid
tussen 18 en 32%.
De defensie- en veiligheidstroepen voeren sinds 2019 grootschalige operaties uit. Operatie
genaamd "Otapuanu" die plaatsvond in de oostelijke en middenoostelijke regio's van
Burkina; "Doofu" -operatie die zich concentreerde in de Sahel en het noorden.
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Deze veiligheidsoperaties maakten het mogelijk om de terroristen op te sporen en
honderden van hen buiten werking te stellen. Toegegeven, er zijn nog steeds sporadische
aanvallen in deze gebieden, maar vandaag zijn de perverse effecten van deze aanvallen
minder dan de situatie 3-4 maanden geleden.
Het leger heeft tijd gekost, zou je kunnen zeggen, maar het past zich aan aan de methoden
van de terroristen en voert het offensief uit. Ze is niet langer in het defensief. Terroristen
hebben niet langer alleen het initiatief voor aanvallen. Het leger valt hun posities aan, spoelt
ze weg en elimineert al enkele dagen groepen, jihadistische leiders. De afgelopen twee
weken was het nieuws van het front goed. We zullen de krachten misschien opnieuw in
evenwicht brengen of zelfs de situatie omkeren als de laatste resultaten zich consolideren en
beter worden.
Ook hier moeten we de moed en onbaatzuchtigheid onderstrepen van de bevolking die,
met een zekere veerkracht, verdedigingsacties onderneemt om zich niet door de vijand te
laten binnenvallen.
Om al deze krachten beter te kanaliseren, lanceerde het staatshoofd in zijn toespraak van 7
november 2019 een "algemene mobilisatie" tegen terrorisme en riep op tot "Werving van
vrijwilligers voor de verdediging van het vaderland in de bedreigde gebieden ". De
modaliteiten voor de uitvoering van dit besluit worden uitgewerkt door de militaire leiders
die verantwoordelijk zijn voor de werking ervan.
Ondersteuning van partners
Verschillende initiatieven, subregionaal, regionaal en internationaal, zijn betrokken bij de
strijd tegen het terrorisme.
Er is de G5Sahel Joint Force van 5.000 soldaten uit Burkina Faso, Niger, Mali, Tsjaad en
Mauritanië.
Op initiatief van de president van Faso besloot West-Afrika op een ECOWAS-top in
Ouagadougou op 14 september jongstleden, uitgebreid tot Mauritanië en Tsjaad om $ 1
miljard in de strijd tegen het terrorisme te steken.
WAEMU heeft een mobilisatie aangekondigd om de situatie aan te pakken. Een initiatief is
gelanceerd in Ghana, door buurland Ghana en Ivoorkust met Benin en Niger, andere
buurlanden en Burkina Faso.
Internationaal wordt de G5Sahel ondersteund door operatie Barkhane, die de Franse
operatie Serval in Mali opvolgde. Deze operatie ondersteunt alle landen van de Sahel. De
Verenigde Naties, de Europese Unie en haar lidstaten, waaronder Nederland, Turkije, China,
al deze landen ondersteunen landen in de regio. De Verenigde Staten zijn betrokken bij de
training, training en uitrusting van de strijdkrachten.
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Ik wil al deze landen en partners bedanken voor hun veelzijdige acties ten gunste van ons
land en zijn bevolking. Sommige van deze landen of organisaties vechten naast ons, anderen
ondersteunen ons bij de training van onze strijders in guerrillaoorlogvoering, inlichtingen,
enz., Sommige ondersteunen ons bij humanitaire acties, sommige helpen ons nog steeds bij
acties van ontwikkeling en versterking van de democratie en de bevordering van de
mensenrechten.

Beste vrienden van Burkina Faso;
Dames en heren;
Ik heb je al eerder gezegd dat het nieuws dat twee weken van het front komt goed is. Maar
zoals we vaak zeggen, als het huis geen barst heeft, zal de hagedis niet binnenkomen. Als het
terrorisme zijn beslag heeft gekregen, is dit ook gedeeltelijk en voor een groot deel omdat
ontwikkelingsacties niet overal waren zoals het zou moeten en wanneer het had moeten
zijn. We moeten daarom werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de
bevolking door hen de sociale basisvoorzieningen te bieden die alle mensen mogen
verwachten van hun heersers. Het is hier dat de acties van de regering van Burkina Faso
perfect samengaan met die van u. Dit is waar we je het meest nodig hebben. Zodat we deze
vijanden kunnen verslaan, hebben we meer dan de steun, de steun en de actieve actie van
onze ontwikkelingspartners nodig, want de strijd tegen het terrorisme is eerst een strijd voor
ontwikkeling voordat een militair gevecht. Inderdaad, kan iemand duurzaam de stabiliteit in
een gebied handhaven als het leger eenmaal in staat is geweest om rust en kalmte te
herstellen, er geen ontwikkelingsactie volgt om hoop te geven aan de jongeren van die
plaats? De strijd tegen het terrorisme, beste vrienden, is in de eerste plaats een strijd voor
ontwikkeling.

Daarom wil ik je, terwijl ik je de hartelijke dank van de regering betuig, de dankbaarheid
uitspreken van de mensen en van de regering van Burkina Faso voor de onvermoeibare
inspanningen die je naast hen hebt geleverd, maar ik wil deze gelegenheid aangrijpen om
een levendige roep uw plaats op om uw bijdrage en uw voortdurende steun voor de sociaaleconomische ontwikkeling van ons thuisland, Burkina Faso, te vragen. Laat Burkina Faso, je
geadopteerde land, je tweede thuisland, je land van harten, het land van liefde voor een
trots en trots volk, niet los.

Beste vrienden van Burkina Faso,
Dames en heren,

--- DEZE VERTALING IS AUTOMATISCH GEGENEREERD MET GOOGLE TRANSLATE ---

Mijn aanwezigheid vandaag bij u is een geweldige en aangename gelegenheid voor ons om
uw zorgen, uw verwachtingen en uw zorgen te bespreken. De hoop is dat sommige van uw
misverstanden, angsten en vragen worden opgeheven.
Ik hoop lieve vrienden, ik heb de twijfel bij jullie allemaal weggenomen, zelfs als ik weet dat
ik door geen enkele toespraak je legitieme angsten kan wegnemen. Ik wens alleen dat we
vertrouwen houden in de toekomst, ik hoop dat je hoop blijft houden, ik hoop dat je
overtuiging blijft houden, ik hoop dat je één bent met de vriendelijke mensen van Burkina
Faso, ik wens je dat je niet verliest Hoop, ik hoop dat je jezelf niet laat overwinnen door
neerslachtigheid omdat ik weet dat ons aantal onze kracht is, ik weet dat onze
overtuigingen, onze waarden van vrijheid, democratie, onze solidariteit, ons geloof ons zal
overwinnen. Verenigd in onze waarden, verenigd in actie, verenigd in doel, we zullen
winnen!
Het is aan dit geloof dat ik u uitnodig!

Lang leve de noord / zuid-relaties!
Lang leve de vriendschap en solidariteit tussen de Burkinabè en de Nederlandse bevolking!
Moge God jullie allemaal zegenen!
God zegene Burkina Faso!

Bedankt voor uw aandacht!

